
Functieomschrijving 
De CGG Suïcidepreventiewerking West-Vlaanderen zoekt 1 preventiewerker (4/5 tewerkstelling). 

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) richten zich op begeleiding en behandeling van cliënten 

met (het risico op) ernstige psychologische en psychiatrische problemen. Ook preventie van geestelijke 

gezondheidsproblemen (verslaving, suïcidaliteit) behoort tot de taken van de CGG. 

De CGG Suïcidepreventiewerking richt zich op professionelen (intermediairs) uit diverse 

maatschappelijke sectoren: onderwijs, welzijn, gezondheid, vrije tijd, arbeid… Via overleg, advies en 

vorming worden intermediairs ondersteund op het vlak van suïcidepreventief handelen binnen hun 

functie en/of organisatie. 

Functie-inhoud: 

 Vormingen betreffende suïcidepreventie ontwikkelen én geven 

 Consult & advies aan intermediairs die vragen hebben mbt suïcidepreventie (op casus- en/of 

beleidsmatig niveau) 

 De uitwerking van een suïcidepreventiebeleid ondersteunen op maat van diverse organisaties 

 Deelnemen aan interne, lokale, regionale en supra-regionale overlegstructuren 

 Zie ook https://www.cgglargo.be/nl/ondersteuning/suicidepreventie 

Profiel 
Vereisten: 

 Diploma: 

o Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk 

o Prof. bach. Sociaal werk: Sociaal-cultureel werk 

o Prof. bach. Toegepaste psychologie: Klinische psychologie 

o Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen 

o Gelijkwaardig door ervaring 

 Bereidheid tot occasioneel avond/weekendwerk en regelmatig werken op verplaatsing  

 Beschikken over een rijbewijs B en eigen wagen 

 Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal 

Kennis: 

 Inzicht in de structuur van de geestelijke gezondheidszorg en het preventielandschap in 

Vlaanderen 

 Kennis over (suïcide)preventie en/of suïcidaliteit 

Vaardigheden: 

 Efficiënt informatie kunnen verwerken en doelgericht kunnen toepassen 

 Beschikken over de nodige didactische vaardigheden en de capaciteit om om te gaan met 

groepsdynamische processen (b.v. in het kader van het geven van vorming) 

 Beschikken over voldoende tact, een open houding, luistervaardigheden en geduld 

 Beschikken over goede mondelinge én schriftelijke vaardigheden 

 Vlot kunnen werken met het Office-pakket 

 Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

https://www.cgglargo.be/nl/ondersteuning/suicidepreventie


Aanbod 
 Boeiende en veelzijdige job in een dynamisch team 

 Vervangingscontract met 4/5 tewerkstelling (te presteren in 4 dagen) voor de periode 

midden augustus 2020 – eind januari 2021 

 Standplaats: Roeselare 

 Ondersteuning door een team van preventiewerkers met de nodige expertise 

 Een positieve werksfeer, goede arbeidsvoorwaarden en een gedegen sociaal beleid 

 Verloning volgens de barema’s van de CGG-sector (paritair comité 331) 

Plaats tewerkstelling 
CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 

Jules Lagaelaan 21 8800 Roeselare 

Vacature op VDAB-website 

Solliciteren? 
CV en motivatiebrief mogen opgestuurd worden naar jente.vandeburie@cgglargo.be. 

Solliciteren kan tot en met 30 juni.  

De sollicitatiegesprekken worden gepland op woensdag 08/07 (volledige dag) of donderdag 09/07 

(voormiddag).  

https://www.vdab.be/embed/vindeenjob/vacatures/61158746?preview=true
mailto:jente.vandeburie@cgglargo.be

